
ABERTURA DA 5ª CARAVANA DE ACESSIBILIDADE REÚNE AUTORIDADES DA REGIÃO 

   

O saguão do Paço Municipal de São Carlos ficou lotado na manhã desta sexta-feira (12), com
a abertura da 5ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, que reuniu autoridades
municipais, estaduais, entidades de inclusão, associações, conselhos municipais e
representantes da sociedade civil.

  

    

  

   A abertura contou com o show de músicos com deficiência visual que tocaram diversas
canções da música brasileira e, em seguida, com a apresentação de dança da APAE com a
bailarina Renata e a professora Cássia que emocionaram o público presente.

  

    

  

   De acordo com a secretária de Cidadania e Assistência Social, Wiviane Tiberti, falar de
acessibilidade é essencial, pois se trata de um tema atual que ainda precisa ser mais discutido
nas políticas públicas. “Essa caravana agora realizada em São Carlos trará ao município as
novidades para podermos traçar metas para os próximos anos”, disse Wiviane.

  

    

  

   A deputada estadual Célia Leão, também presente na abertura, parabenizou o prefeito Paulo
Altomani pela chance de sediar o evento. “É o município que ganha, pois serão discutidos
temas que beneficiarão também os cidadãos são-carlenses. A Caravana é uma prova que o
país está se mobilizando nessa questão horizontal, que envolve tudo e todos”, disse a
deputada. Segundo ela, o movimento político é primordial. “É a política que faz a mudança”,
finalizou.
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   Na ocasião, o prefeito Paulo Altomani agradeceu os presentes e aproveitou para anunciar
que irá providenciar uma Coordenadoria das Pessoas com Necessidades Especiais. “Ano
passado eu prometi uma Secretaria, mas inesperadamente, estamos sofrendo um bloqueio
milionário de verbas, fruto de uma irresponsabilidade da gestão passada que nos deixou em
uma forte crise financeira. Sendo assim, a Prefeitura está fazendo uma reestruturação na
administração que não vai deixar essas pessoas com necessidades especiais na mão. Vamos
criar uma Coordenadoria”, finalizou o prefeito.

  

    

  

   A Caravana é uma parceria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
com a União de Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), a Rede Lucy Montoro e com
apoio do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD) e da
Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

  

    

  

   Também estiveram presentes no evento, secretários municipais; a primeira dama e
vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade “Amai-vos”, Alice Altomani; o secretário de
estado adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato; o diretor
de Novos Projetos da Uvesp, Luiz Mario Marinho; o diretor da Associação Paulista de
Municípios, Carlos Cruz; o ex-deputado federal Lobbe Neto; o vice-presidente do Parlamento
Regional de Araraquara e vereador de São Carlos, Walcynir Bragatto;o presidente da Uvesp,
Sebastião Misiara; a vereadora Cidinha do Oncológico e o vereador Penha.
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